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Къде е революцията? 

Пасивно мерене (Passive metering) 

Набира данни за реалното онлайн поведение на потребителя 

Отчетеното поведение се свързва с отговорите в проучванието 

Създава се 360-градусов профил на потребителя 

Данните от ПМ са 
маркирани със 

специален символ  



Какво искахме да разберем 

Приема ли потребителят онлайн търговията за реален конкурент на стандартната „офлайн“ търговия 

Какво мотивира потребителя да избере да пазарува онлайн 

Едни и същи ли са хората, които пазаруват онлайн и тези, които избират био-продукти 

Склонни ли са клиентите да платят повече за биопродукти 

Как е обоснована по-високата цена на биопродуктите 

Кои са познатите марки в онлайн пазаруването 





Онлайн срещу офлайн търговия 

10% 

 

67% 

 

Хипер- или супермаркет Онлайн магазин 

 

Покупки поне веднъж седмично 

 



Типичният клиент на онлайн търговците - 1 

91% са всеки ден във Facebook 

 
5.3 минути на ден в гледане на Youtube клипове 

10.4 минути на ден в гледане на VBox7 клипове 

Между 17:00 до 20:00 пик на интернет активността 



Типичният клиент на онлайн търговците - 2 

6% от дневното си „интернет време“ прекарват в 
разглеждане на онлайн магазини и пазаруване там 

12 минути на ден – Разнообразно Пазаруване 

6% = средно 22 минути на ден  

4 минути на ден – Пътувания 

4 минути на ден – Храни и Напитки  

2 минути на ден – Автомобили/ Авто тематика 



Профил на потребителя – Онлайн пазаруване 

Мъже 

Възраст 35-44 

Месечен семеен доход 
2000-3000лв 

Спортни натури 

С предпочитание към 
луксозни стоки и търсещи 
новото 

Дял от бюджета за пазаруване в онлайн 21.0% 

3% 

13% 

14% 

33% 

57% 

supermag 

ebag 

mybest 

emag 

Други 

Връх на съзнанието 

Мъжете са два пъти по-склонни от жените да пазаруват бързооборотни стоки онлайн 

Средно 2.3 
отваряния на 
онлайн магазини 
на ден 



Профил на потребителя – Онлайн пазаруване 

Жени 

Възраст 35-44 

Месечен семеен доход 
3000-4000лв 

Предпочитащи домашния 
уют и луксозните стоки 

Склонни да вземат 
решение сами, а не да 
търсят препоръка 

Дял от бюджета за пазаруване в онлайн 23.5% 

Връх на съзнанието 

Близо 85% от жените се доверяват на препоръки при избор бързооборотни стоки от 
стандартен магазин, но при онлайн магазините само 26% търсят препоръка 

9% 

14% 

19% 

28% 

70% 

emag 

supermag 

mybest 

ebag 

Други 

Средно 1.75 
отваряния на 
онлайн магазини 
на ден 



Предимства на Онлайн пазаруването 

82%                              Спестява време 

51%                            Доставка до дома   

49%                       Без опашки и навалица  

34%  Цените са близки до стандарните магазини  

23%     По-голям избор  



Недостатъци на Онлайн пазаруването 

65%                          Има такса за доставка  

56%                          Трябва да се чака доставката  

39%     Нямам доверие на онлайн търговците 

19%     Стоката може да е стара 

16%     По-високи цени 



Биопродукти 



Информираност Био Продукти 

30% 

32% 

37% 

40% 

41% 

44% 

48% 

58% 

60% 

76% 

По-високата цена е оправдана 

Био, еко и органик е едно и също 

Качеството е по—добро от обикновените продукти 

Всичко „домашни“ продукти са био 

Трябва да се продават само в специализирани Био магазини 

Това е мода, която ще отшуми 

По-здравословни са 

Името „Био“ е маркетингов трик 

Могат да се разпознаят по специално лого/знак на опаковката 

За да е един продукт Био, трябва да е сертифициран 



Профил на потребителя – Био продукти 

Мъже 

Възраст 18-34 

Месечен семеен доход 
между 1000 и 3000лв 

Спортни натури 

Търсещи новите марки и 
модели 

55% от мъжете купуват био продукти веднъж на месец или по-рядко 

Избират по-скоро 
домашния уют 

Етикетът „Био“ е маркетингов трик 57.0% 

„Био“ модата ще отшуми 43.0% 

„Био“ продуктите са по-здравословни 50.0% 

По-високата цена на биопродуктите е оправдана 34.0% 

60% от дневните посещения са на тема 
новини и автомобили 



Профил на потребителя – Био продукти 

Жени 

Възраст 35-44 

Сходно търсене 
независимо от дохода 

Спортна натура, която 
предпочита домашния уют 

Разчита повече на 
препоръки 

55% от жените купуват био продукт веднъж месечно или по-често 

Етикетът „Био“ е маркетингов трик 57.0% 

„Био“ модата ще отшуми 43.0% 

„Био“ продуктите са по-здравословни 50.0% 

По-високата цена на биопродуктите е оправдана 34.0% 

85% търсят биокозметика в поне веднъж 
седмично 



Защо биопродуктите са на по-висока цена 

3% 

6% 

18% 

29% 

44% 

Друго 

Не знам 

Сертификатът е много скъп и оскъпява 
крайният продукт 

Защото е маркетингов трик 

Произвеждат се по-малки количества в 
сравнение с конвенционалнто производство 

20% от търсенията на биохрани са в 
една онлайн сесия с търсене на рецепти 



Какви биопродукти купувате 

11% 

30% 

30% 

95% 

Перилни препарати 

Козметика 

Напитки 

Храни 

30% търсенията на биохрани са на зеленчуци, други 28% - на млечни продукти 



Познати марки био продукти 

1% 
2% 
2% 
3% 
3% 
4% 
4% 
5% 
5% 
6% 
7% 
8% 
8% 
10% 
11% 
11% 

15% 
19% 

61% 

Био плодове 

Benlian foods 

Ayurveda 

Био Козметика 

Green 

Roobrand 

Други онлайн био магазини 

Dragon foods 

Био ядки 

K-bio 

Bio Balev 

Bio Klasa 

Био плодове 

Био зърнени храни 

Био млечни продукти 

Zoya 

Harmonica 

Био зеленчуци 

Други 



Какво се оказа 

Потребителят все още не вижда онлайн търговията като заместител на стандартната „офлайн“ търговия 

Удобството и спестеното време и нерви са основните предимства на онлайн пазаруването 

Онлайн търговците са по-чест избор за търсене и покупка на биопродукти 

Потребителите са склонни да приемат и обосноват по-високата цена на биопродуктите  

Все още липсва консолидация при онлайн търговията, около 60% от връх на съзнанието на 
потребителите се заема от малки, по-непознати търговци  



Вашите въпроси 


